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De kerk heeft Gods plan met het volk Israël in de loop der eeuwen vaak niet
begrepen. Met name de (nog altijd) wijd verbreide vervangingsleer ('De
christelijke kerk heeft als volk van God op aarde de facto de plaats van Israël
ingenomen') heeft Israël naar de kantlijn van de christelijke theologie
geschoven. Juist deze misvatting wordt in dit boek op heldere wijze
weerlegd.
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Daarnaast bespreekt de auteur de relatie tussen Jezus en de Joden, de plaats
van Israël in het Nieuwe Testament, de relatie tussen Kerk en Israël, het lijden
van Israël, het huidige Israël en de Palestijnen, de verschillende visies op
Israël in de eindtijd en het komende Messiaanse rijk. Heeft Israël afgedaan als
volk van God of is er een huidig en toekomstig plan van God, niet slechts met
individuele Joden, maar met Israël als volk, in zijn eigen land?
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Hogeschool (EH) te Amersfoort.
De EH is een stichting die ten doel heeft de bevordering
van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
onderworpen aan de Heilige Schrift tot eer van God.
Bestuur:
Dr. Ir. C. Visser, Utrecht (voorzitter)
Dhr. M. van der Linden AA, Hasselt (penningmeester)
Ir. W.J. van Galen, Schoonrewoerd
Mw. Dr. H. Oolbekkink, Nijmegen
Ing. J.H. Slot, Amersfoort
Mw. J. van Willigen-van Beijnum MSc, Apeldoorn

Nieuw in de Dogmatische reeks van dr. Willem J. Ouweneel
In dit supplement op zijn twaalfdelige Evangelisch-Dogmatische Reeks
geeft dr. Willem J.Ouweneel zijn ontwerp van een 'Israëltheologie', dat
is een christelijke leer aangaande Israël. Hij bespreekt de oorsprong,
de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het
volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én het Nieuwe
Testament.
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De EH is ongesubsidieerd en volledig afhankelijk van
giften. IBAN voor giften: NL40 ABNA 0448 3610 00 t.n.v.
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ENTREE

door drs. Els J. van Dijk, directeur

Communicatiemogelijkheden zijn er meer dan ooit tevoren. De hoeveelheid mensen in ons land is groter dan ooit tevoren. En toch zijn er ook
meer dan ooit mensen eenzaam. Mensen, en vooral ook jongeren, die
niet weten waar zij met hun angst, pijn en verlorenheid heen moeten en
die het idee hebben dat er niemand is die echt naar hen omkijkt. In de
grootste en drukste stad van ons land wonen bijvoorbeeld zo’n 300.000
Amsterdammers die zich eenzaam voelen. Hoe kan dat toch?

Het is veelzeggend dat het kabinet Rutte-III tot

niet gezien. Om wanhopig van te worden.

en met 2021 34 miljoen euro uittrekt voor de
bestrijding van eenzaamheid. Dit wordt echter

PAARDENSPAN

een investering in een bodemloze put als men

Juist jonge mensen doorlopen de zoektocht om

niet de oorzaak van eenzaamheid aanpakt.

zichzelf te leren kennen en gekend te worden.
Om zich te verhouden tot de wereld waarin
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Onlangs publiceerde NRC diverse artikelen

zij leven. Ik zie het als een probleem van de

over dit thema. Daarin werd ook het portret

huidige, digitale leefwereld dat sommigen

getekend van een 20-jarig meisje bij wie de

die zoektocht toch niet aangaan. Want in een

eenzaamheid begon toen zij op de basisschool

wereld waarin likes sneller te krijgen zijn dan

werd gepest en die op de middelbare school

antwoorden op je eigen waarom en waartoe

depressief werd. Blijkt die eenzaamheid uit

vragen, is dat de weg van de minste weerstand.

haar Facebook-account? Nee, natuurlijk niet.

Maar het leidt misschien wel tot existentiële

Daar zie je een blij paardenmeisje met een cap

leegte. Om dit te illustreren gebruik ik een beeld

op, net jasje, witte handschoentjes, bovenop een

van de wijsgeer Plato. Hij beschrijft de mense-

glanzend Fries paard. Met veel likes en posi-

lijke ziel als een paardenspan. De twee paarden

tieve opmerkingen als: ‘Heel gave foto!’, ‘Vet!!!’

in het span willen elk een eigen route gaan. Het

Facebook laat ook zien dat ze goede vriendin-

ene paard wil het leuk hebben, zoekt vertier,

nen heeft. Op een andere foto straalt ze, arm in

verstrooiing en genot. Het andere paard zoekt

arm met drie lachende vriendinnen.

zingeving, liefde, vriendschap en diepgang in

Maar afgeschermd van het publieke oog is er de

het leven. Het eerste paard is dat van de buiten-

eenzaamheid voor dit meisje. De lege vrijdag-

wereld, het tweede dat van de binnenwereld. Ik

en zaterdagavonden, de treinrit naar therapie,

denk dat de oorzaak van psychische gesteldheid

het thuisonderwijs. En op Instagram of Face-

als eenzaamheid, burn-out en depressie vaak te

book zien dat anderen wél op stap zijn.

maken heeft met zingevingsproblematiek. Veel

Eenzaamheid is voor veel mensen het besef

mensen moeten dealen met de tirannie van

overbodig te zijn. Niet gezien en gekend zijn. De

perfectie en de druk om leuk, mooi en geslaagd

Duits-joodse filosofe Hannah Arendt noemde

te zijn. Het is de trekkracht van het eerste paard

het een diepe tragiek om ‘onnodig’ verklaard

dat Plato noemt. In een wereld die heel inge-

te worden, om onvrijwillig afgesneden te zijn

wikkeld is, het maar zoeken in vermaak, genot,

van de ander, van de wereld. En zij betitelde

amusement en zoveel mogelijk likes, terwijl de

dit besef van overbodigheid als de vloek van de

vragen naar de zin van het bestaan onbeant-

moderne massamens: ontworteld, geïsoleerd,

woord blijven of zelfs weggedrukt worden.

“EENZAAMHEID IS VOOR
VEEL MENSEN HET BESEF
OVERBODIG TE ZIJN.”
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VINDPLAATS
De Engelse taal kent twee woorden voor eenzaamheid: ‘solitude’ voor ‘gezonde’ eenzaamheid en ‘loneliness’ voor ‘ongezonde’ eenzaamheid. Bij solitude is eenzaamheid niet als een
afgrond, maar als vindplaats. Van creativiteit,

“DE EENZAAMHEID
BENUTTEN ALS EEN
PRIKKEL OM BOVEN
JEZELF UIT TE STIJGEN.”

God, je bestemming, jezelf. Deze innerlijke
eenzaamheid maakt een mens doorleefd,

Theologie

raakt je hart
en je hoofd

Ambitie voor
de kerk en
haar missie?

gevoeliger en ontvankelijker. Dat is het tweede

Henri Nouwen schrijft daarover: ‘Diep in ons

paard van Plato. Dag Hammerskjöld, Zweeds

leeft het besef dat ons leven in gevaar is zonder

diplomaat zei daarover: ‘Bid dat je eenzaam-

een dergelijke plek van rust. Ergens weten we

S TA R T

heid tot een prikkel wordt om iets te vinden

dat onze woorden hun betekenis verliezen

MET EEN STEVIGE

waarvoor je kunt leven, en groot genoeg om

zonder de stilte van het zwijgen. Zonder luiste-

ervoor te sterven.’ Dus eenzaamheid benutten

ren kan ons spreken niet langer helen, zonder

als een prikkel om boven jezelf uit te stijgen.

distantie kan onze nabijheid niet heilzaam zijn.

Als een aansporing om je te verbinden met

Zonder een moment van alleen-zijn verwordt

iets dat groter is dan jijzelf. Dan krijgt het

alles wat we doen snel tot een loos gebaar.

leven nieuwe zin. Dan voert het je naar God

Het zorgvuldige evenwicht tussen zwijgen en

en naar activiteiten waarmee je deze wereld

spreken, tussen afzondering en engagement,

en de mensen om je heen kan dienen. In dit

tussen afstand houden en nabij zijn, tussen

alleen-zijn ga je inzien dat het leven geen bezit

alleen-zijn en gemeenschap, is de basis van het

is dat je moet verdedigen tegenover anderen,

leven als christen en verdient daarom onze

maar een geschenk dat je mag delen.

zeer persoonlijke aandacht.’

en zet je in beweging
voor kerk en samenleving

Denken om te dienen

THEOLOGISCHE BASIS

Open dag
www.etf.edu

www.tua.nl

08/05

ZORGVULDIGE EVENWICHT
Jezus doet het ons voor op de stille plekken
waar Hij ging bidden. Daar vindt Hij de moed
om Gods wil te volgen en niet Zijn eigen wil.
Om de woorden van God te spreken en niet
Zijn eigen woorden. Om het werk van God te
doen. Hij herinnert ons er voortdurend aan dat

Drs. Els J. van Dijk is
directeur van de EH.
Volg haar op twitter
via @ElsJvanDijk.

we niets uit onszelf kunnen doen en dat we ons
moeten richten op Hem die ons gezonden heeft.

WITh is een uniek accountantskantoor dat
zich exclusief richt op de goededoelensector.
Wij helpen met passie non-profitorganisaties
in heel Nederland om hun grote idealen te

Hoe ver wil
je komen?

realiseren.

Elke fase van een onderneming heeft zijn eigen
uitdagingen. Wij helpen u om op elk moment van uw
ondernemerschap de juiste afwegingen te maken
en beslissingen te nemen in uw voordeel. En daarmee
de middelmaat te ontstijgen. Toe aan de volgende stap?
Neem vandaag nog contact met ons op.
www.lansigt.nl

Vestigingen
Alphen aan den Rijn
Ridderkerk
Gouda

Uw non-profitorganisatie
heeft grote idealen...
Bezoekadressen
Herenweg 113, 2402 ND Alphen aan den Rijn
Stationspark 100, 3364 DA Sliedrecht
Burg. Van Reenensingel 39, 2803 PA Gouda
Wolweverstraat 32, 2984 CD Ridderkerk
Maanlander 14, 3824 MP Amersfoort

WWW.WITHACCOUNTANTS.NL
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INTERVIEW

door Onno Visser

JONGEREN
INWIJDEN IN EEN
CHRISTELIJKE
LEVENSKUNST

“DE NIEUWE GENERATIE HEEFT
VOLWASSENEN NODIG DIE DE DWAASHEID
VAN HET EVANGELIE VOORLEVEN.”

De sterk veranderende en individualistische maatschappij heeft invloed op jongeren. Hoe kunnen de kerk en de EH elkaar versterken
om hen toe te rusten zodat zij als christenjongere weerbaar en zichtbaar zijn in onze samenleving. We vroegen het Jaap Hansum, sinds
februari voorganger van Kruispunt Vathorst, een samenwerkingsgemeente van de Protestantse Kerk, christelijk-gereformeerden en

Foto: Gerrieke Monteba, www.gerrieke.nl

Nederlands gereformeerden in Amersfoort.

WAS U BEKEND MET DE EH?

En daarbij hoort ook de vraag: wat hoeft er

“Ik kende de EH van een afstandje en mijn

niet te zijn?”

eerste beeld werd vooral bepaald door het
accent geloof en wetenschap. Later, toen ik

WAAROM OOK DIE VRAAG?

in aanraking kwam met verschillende oud-

“Omdat die vraag gericht is op back-to-basic,

studenten, werd het me steeds duidelijker dat

terug naar de basale dingen van het geloof en

het ook ging om identiteitsvorming.

het leven. Ik noem het een gekwalificeerde

Vier jaar geleden volgde onze dochter Joke het

stilte. Om de stem van God te ontdekken

WANT DAT ZIJN WE KWIJT?

daar zie ik dat we grote moeite hebben om

Basisjaar en heb ik de EH pas echt goed leren

hebben we een levensritme nodig waarin

“Ja, voor een groot gedeelte. Er komt online

de idealen van Gods Koninkrijk te vertalen

kennen. Van dichtbij heb ik kunnen zien en

voldoende stiltemomenten zijn. Het tempo

zoveel verstrooiing op jongeren af via social

naar concreet gedrag. Onze tijd en cultuur

ervaren wat daar gebeurt.

waarin je leeft, wat er op je afkomt en wat je

media en heel veel tijd gaat er op aan school,

schreeuwt om mensen die uitleven wat

Het is een jaar waarin studenten de tijd

daarvan toelaat, bepalen ook de ruimte die de

want er moeten immers goede cijfers gehaald

ze geloven. Er zijn plekken waar mensen

hebben om naar binnen te kijken en waar ze

Heilige Geest krijgt. Op de EH mogen jongeren

worden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor

geïnspireerd worden om die vertaalslag

vanuit genade en mildheid worden benaderd.

in die zin tot rust komen.

ontspanning, maar dat moet vervolgens

te maken, maar heel vaak is dat op een

Jongeren hebben soms zoveel meegemaakt

Tegelijkertijd wordt hen veel aangereikt

wel weer de juiste ontspanning zijn die aan

individueel niveau en het beklijft niet

aan gebrokenheid, hebben te maken gehad

en krijgen ze ook echt bagage mee voor de

allerlei sociale en spectaculaire verwachtingen

gemakkelijk. Patronen worden niet zomaar

met bepaalde verwachtingen of zoeken naar

toekomst. Soms hoor ik van Joke dat ze nog

voldoet. Ik denk dat dat ervoor zorgt dat een

veranderd.”

Gods plan met hun leven. Om dan in een

steeds dingen uitpakt en leert toepassen die ze

bepaalde inhoudelijke verdieping mist. Juist

veilige omgeving hun biografie te delen en

vanuit het Basisjaar heeft meegenomen. Maar

die verdieping is belangrijk om bewust als

HOE KAN DAT WEL WORDEN BEREIKT?

te kijken naar `wat is er?’ en naar `wat mag

misschien is het belangrijkste wel dat er op de

christen in het leven te staan.

“Voor verandering is het nodig om elkaar

er zijn?’ en van daaruit bouwstenen voor de

EH een verlangen wordt gezaaid.”

Dat geldt trouwens niet alleen voor jongeren,

ongemakkelijke vragen te stellen, vragen

maar net zo goed voor volwassenen. Ook

die confronteren. Zo kunnen we elkaar

toekomst te ontdekken, is waardevol.

8

“OM DE STEM VAN GOD TE ONTDEKKEN
HEBBEN WE EEN LEVENSRITME NODIG WAARIN
VOLDOENDE STILTEMOMENTEN ZIJN.”
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helpen om gezonde ritmes, gewoontes en

Dus ik denk dat de EH hierin een geweldige

gedragspatronen in te slijpen. Dat is een

rol kan spelen. Maar daarbij geldt, net zoals

langzaam, taai en weerbarstig proces maar

voor ouders, docenten, jeugdwerkers en

het loont de moeite zeer. Een treffend citaat

voorgangers dat we slechts kunnen zaaien.

dat dit weergeeft, is: ‘Zaai een gedachte en

Het is inherent aan het werk binnen Gods

je oogst een daad. Zaai een daad en je oogst

Koninkrijk dat we daarna moeten loslaten en

een gewoonte. Zaai een gewoonte en je oogst

mogen bidden voor een gezegende toekomst.”

een karakter. Zaai een karakter en je oogst
een bestemming.’ En dat kan alleen in een

WELKE ROL KUNNEN KERK EN EH

omgeving waarin er vertrouwelijkheid,

VOOR ELKAAR BETEKENEN?

veiligheid en ook een zekere radicaliteit zijn.”

“Je zou kunnen denken aan inhoudelijke
programma’s voor jongeren die op het punt
van studeren staan. Een soort opwarmer met

“ONZE TIJD EN
CULTUUR SCHREEUWT
OM MENSEN DIE
UITLEVEN WAT ZE
GELOVEN.”

onderwerpen waar op de EH mee aan de slag
wordt gegaan, lezingen of spreekbeurten

s bij
Stroopwafel
u in de buurt?
Bekijk onze
n
verkooppunte
!
op de website

Geld ophalen met
de lekkerste stroopwafel
van Nederland?! *
Geld inzamelen voor een goed doel of de verenigingskas?
Organiseer dan een stroopwafelactie met de stroopwafels
van Markus & Markus. Met onze heerlijk krokante stroopwafels
zit iedereen gebakken: koper, verkoper en natuurlijk
de penningmeester.

door docenten. Of wat dacht je van zoiets
als EH-retraites voor groepen uit gemeenten
in een kloosterachtige setting waarin
mensen individueel en als groep worden
ondergedompeld in christelijke levenskunst.

Bereken zelf
uw opbrengs
t op:
stroopwafels
vanmarkus.nl
/
stroopwafelac
ties

Aan de smaak en kwaliteit van stroopwafels van Markus
worden geen concessies gedaan. Daarom voegen we
bijvoorbeeld geen bind- en conserveermiddelen toe. We
kunnen met recht zeggen, dat onze stroopwafels met
liefde worden gebakken.
*Dat zeggen niet alleen wij, maar iedereen die ‘m geproefd heeft!

Tegelijkertijd besef ik dat dit ook de nodige
tijdsinvestering met zich mee zal brengen.
De kerk kan op haar beurt jongeren

GEBEURT DAT DAN NIET IN DE TRITS VAN

stimuleren om een jaar te investeren in

SCHOOL, KERK EN GEZIN?

zichzelf en hun relatie met God. Ik geloof

“Soms denk ik dat je als jongere echt geluk

dat het leren ontdekken en ontwikkelen

moet hebben wanneer je in een omgeving

van de eigen identiteit als christen en het

bent opgegroeid waarin die cultuur er wel is.

worden ingewijd in christelijke levenskunst,

De groepsdynamiek op de scholen is bepalend

diepteinvesteringen kunnen zijn die voor de

voor de ontmoetingen die daar plaatsvinden

rest van je leven van onschatbare waarde

en een enkeling kan daar al grote positieve

kunnen zijn. Het zou van visie getuigen als

of negatieve invloed op hebben. Bovendien

lokale gemeenten hun jongeren waar nodig

wordt de verstrooiing -waarover ik het eerder

ook financieel op weg zouden helpen om een

al had- ook meegenomen in het klaslokaal. Je

EH-Basisjaar mogelijk te maken. Zoiets als

moet als school wel de mogelijkheden hebben

een eigen EH-studiefonds waar jongeren een

om daar iets mee te kunnen. Zet dat maar

beroep op kunnen doen.

eens tegenover leerdoelen waaraan voldaan

Ik ken niet zoveel plekken in Nederland waar

moet worden. Om dan oog te hebben voor het

men zo wijs, gelovig en bevlogen bezig is

individu en ruimte te bieden voor vorming, is

met bijvoorbeeld het inwijden van mensen

een forse uitdaging.

in die christelijke levenskunst. Ik proef op

En ook in kerken is dat niet vanzelfsprekend.

dit punt veel verlegenheid in gemeenten en

Je ziet jongeren van zo rond de 16 en 17

gezinnen. De know-how die op dit terrein op

jaar vaak afscheid nemen. Enerzijds is dat

de EH beschikbaar is en belichaamd wordt,

vanwege het feit dat ze verhuizen naar een

zou misschien nog wel meer mogen worden

studentenstad, maar anderzijds omdat dat ook

gedeeld met jeugdwerkers, ambtsdragers en

zo’n leeftijd is waar ze vaak nog niet toe zijn

voorgangers.”

Markus & Markus Stroopwafels
stroopwafelsvan markus.nl

OPEN AVOND

DI 26 MRT 2019
18.30 - 21.00 UUR

/ Bedrijfskunde
/ Communicatie
/ Human Resource
Management
/ HBO-ICT
/ Leraar basisonderwijs

/ Godsdienst Pastoraal Werk
/ Leraar Godsdienst /
Levensbeschouwing
/ Social Work
/ Verpleegkunde
/ Journalistiek

Kijk voor meer informatie op CHE.nl

Voor een sterke
wetenschappelijke,
persoonlijke en
geestelijke vorming

om beslissende geloofskeuzes te maken en vaak
ook afstand nodig hebben van hun ouders. En
de gezinsplaatjes worden ook steeds haastiger,
versnipperder en oppervlakkiger.

www.tukampen.nl
TU Kampen. Verbindt Bijbel en leven.
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AGENDA/ACTIVITEITEN

DINSDAG 26 MAART 2019
10.00-16.00U
Oud-Cursistendag
Aanmelding en info via www.eh.nl/regiobijeenkomst

DONDERDAG 28 MAART 2019
08.45-16.15U
Meeloopdag
Aanmelding via www.eh.nl/meeloopdag

KENNISMAKEN
MET DE EH
Gedurende het gehele cursusjaar zijn er
verschillende mogelijkheden om nader kennis
te maken met de EH via een voorlichtingsdag en
meeloopdag. Tijdens de voorlichtingsdag bieden
wij een gevarieerd programma met naast een

DONDERDAG 23 MEI 2019
16.00-20.00U
Netwerkbijeenkomst

toelichting op het onderwijsprogramma, ook diverse

(zie pag 16/17)

de aanwezigen in gesprek gaan.

19.30-21.00U
Infoavond cursus
Persoonlijke Ontwikkeling
DONDERDAG 13 JUNI 2019
08.45-16.15U
Meeloopdag
Aanmelding via www.eh.nl/meeloopdag

VRIJDAG 21 JUNI 2019
13.00-17.00U
Voorlichtingsdag
Aanmelding en info via www.eh.nl/voorlichting

#datisdriestar

mini-colleges en presentaties van wat de praktische
kant van het studeren aan de EH. Er zijn diverse
(oud)studenten en docenten aanwezig die graag met
Op de meeloopdag kunnen aankomende studenten
een dag de reguliere colleges volgen in het Basisjaar
of Traject.
De eerstkomende voorlichtingsdag staat gepland op
vrijdag 21 juni (van 13.00 tot 17.00u). Aanmelding
via www.eh.nl/voorlichtingsdag.
De eerstkomende meeloopdagen staan gepland
op donderdag 28 maart (van 8.45 tot 16.15u) en
donderdag 13 juni (van 8.45 tot 16.15u).
Aanmelding via www.eh.nl/meeloopdag.

VRIJWILLIGER(S)
GEZOCHT
TECHNISCH ONDERHOUD

OPENINGSBIJEENKOMST

VERHALEN VERTELLEN DIE
OGEN LATEN STRALEN.
Jonathan den Bleker, student pabo

Op donderdag 14 februari jl. vond de officiële
opening van het 14e EH-Traject plaats. In een dienst
met samenzang, overdenking, gebed en bezinning
hebben we samen met studenten en hun familie en
vrienden, en bestuur en medewerkers het Traject
opgedragen aan onze Hemelse Vader.

We zijn op zoek naar een handige klusjesman
of –vrouw op technisch onderhoud gebied. Het
gaat daarbij om klein onderhoud en reparaties
aan het gebouw, het terrein, tuin- en straatwerk
en schilder- en opknapwerk. Het betreft een
vrijwilligersfunctie op afroep.
COMMUNICATIE
Om meer zichtbaar te zijn in o.a. de kerkelijke
gemeenten zijn wij op zoek naar een vrijwilliger
ter ondersteuning van de afdeling Communicatie.
Affiniteit met promotieactiviteiten en/of
administratief werk is gewenst.

OPEN
AVONDEN

14 mei
•
•
•
•

pabo deeltijd
pedagogiek
masters
AD Pedagogisch Educatief
Professional

Heeft u/heb jij hart voor de missie van de EH en

16 mei

• lerarenopleidingen
voortgezet onderwijs

tijd beschikbaar? Neem dan contact op met Arjan

www.driestar-hogeschool.nl

Dekker (hoofd Bedrijfsvoering) via a.dekker@eh.nl
of 033-4604000.

13

OUD-STUDENT

Jannes de Jong, EH-Basisjaar 2001/2002

BEWUST VAN
MIJN ROEPING

een relatie met Hem het fundament van je
leven mag zijn. En dat bracht ook de ontspanning met zich mee dat ik niet alles hoef te
weten. Ik kan beter omgaan met de onduidelijkheden over zaken waar we als christenen
verschillend over kunnen denken.
Na de EH ben ik dus sociale geografie gaan

“IK HOOP NIET DAT
HET ALS EEN TOTALE
VERRASSING KOMT
WANNEER IK AANGEEF
DAT IK CHRISTEN BEN.”

studeren, in combinatie met planologie en

“Als jongen van 9 jaar oud had ik ooit de droom om aardrijkskundeleraar in Californië te worden. Het leuke is dat ik sociale geografie heb
gestudeerd en tegenwoordig als fractiemedewerker van de Christen-

vervolgens ontwikkelingsstudies. Daarna ben
ik in de politiek terecht gekomen en werk ik
al weer een tijd voor de ChristenUnie in het
Europees Parlement. Dat is een bijzondere
omgeving en ik leid hier inmiddels een nogal

Unie bij de EU werk in België. Ik geef toe: het was wel een heel erg

internationaal leven, zowel qua werk, als

concrete droom, maar ik vind dat ik toch een beetje in de buurt ben

persoonlijk.

gekomen,” lacht Jannes de Jong.

Ik heb te maken met een baan waarin er vaak
veel vooroordelen zijn op grond van bepaalde politieke standpunten. Mensen worden

Op zijn 16e had hij zijn vwo-diploma op zak,

GECONFRONTEERD

snel in een hoek geplaatst terwijl de realiteit

maar voelde zich nog niet klaar om de stap

Op de EH werd ik voor het eerst echt gecon-

genuanceerder is. Daar probeer ik oog voor

naar de universiteit te zetten. Via zijn moeder

fronteerd met andere kerken. Ik wist natuur-

te hebben, en in alles wat ik doe de ander te

kwam Jannes op het spoor van de EH en na

lijk dat ze bestonden, maar tot dan toe was dat

benaderen op de manier zoals Jezus dat ook

een open dag was het helder: dit wordt het.

wel van een bepaalde afstand. Ik had via mijn

deed.

sportvereniging al buiten de kerk gekeken,

Wanneer een ander met mij in contact komt,

VANZELFSPREKEND

maar nog heel weinig in andere kerken. Ik

dan hoop ik toch echt dat het voor hen niet als

“Ik kom uit een vrij hecht gezin waar het

vond het een openbaring dat ik samen met

totale verrassing komt wanneer ik aangeef dat

geloof altijd aanwezig is geweest. Zowel mijn

christenen uit verschillende denominaties

ik christen ben.

vader als moeder waren daarin voor mij ook

kon bidden, zingen en Bijbelstudiestudie kon

een voorbeeld. Mijn lagere en middelbare

houden.

school waren allebei gereformeerd vrijge-

De EH heeft een belangrijke rol gespeeld op

maakt en de vraag of God bestaat speelde

Een van de allermooiste aspecten was dat de

een cruciaal moment in mijn leven. Als ik

totaal niet in mijn leven. Het geloof was als

Bijbel elke dag openging, bijna in elke les. Bij

naar de huidige maatschappij kijk, dan zie

vanzelfsprekend en tegen het eind van mijn

elk onderwerp waren we serieus bezig met de

ik alleen maar een groter belang van het Ba-

middelbare schoolperiode ging ik naar ca-

vraag: wat zegt God hierover? De realisering

sisjaar voor de huidige jeugd. We leven in een

techisatie en Bijbelstudie.

dat de Bijbel relevant is in een les filosofie

jachtige tijd, alles gaat snel en via de sociale

Er waren niet heel veel plekken waar ik met

en bij een uurtje nadenken over persoonlijke

media worden allerlei zaken uitvergroot en

niet-christenen sprak. Eigenlijk was de sport-

ontwikkeling heeft me enorm geholpen en

worden oordelen snel geveld. Daar die snel-

vereniging zo’n beetje de enige uitzondering.

gevormd. Dat heeft uiteindelijk de grootste

heid en veranderingen zie ik ook een toename

Wanneer ik daar vragen kreeg als `wat doe

verandering gebracht: mijn geloof is meer

van een oppervlakkigere samenleving. Ik ben

je op zondag?’ of `geloof jij?’ dan was ik daar

persoonlijk geworden, en daarmee ook prak-

bang dat ook de kerken hier niet helemaal aan

wel open over, maar ik probeerde niet het

tischer. Op de EH is de vanzelfsprekendheid

ontsnappen. De EH is een prachtige plek die

gesprek gaande te houden. Achteraf denk ik

er af gegaan doordat er op een grondige, con-

jongeren stil zet om na te denken over hun

dat ik me niet bewust was van de roeping om

fronterende manier vragen werden gesteld,

christen-zijn, voor alle facetten van het leven.

mijn geloof te delen.

zoals bijvoorbeeld over het thema schepping

Je wordt opgebouwd tijdens dat jaar en tegelij-

Toen de stap richting vervolgopleiding dich-

en evolutie.

kertijd ontvang je ook tools omdat daarna een

terbij kwam, werd ik wel wat zenuwachtig.
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OPPERVLAKKIGERE SAMENLEVING

vervolg te geven. Misschien in eerste instantie

Want kon ik me als christen staande houden

ONTSPANNING

op persoonlijk niveau, maar ook naar de we-

in een wereld die zo anders was. Het Basisjaar

De grote vraag of God bestond, had ik niet.

reld om je heen. Uiteindelijk zijn wij daartoe

kwam voor mij dus op het juiste moment.

Maar ik heb ontdekt dat juist het aangaan van

geroepen.
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NETWERKBIJEENKOMST
Reinier Sonneveld

Het vergeten evangelie

SAMEN BOUWEN AAN
WEERBAARHEID

Het geheim van Jezus verandert alles
Reinier Sonneveld heeft gaandeweg een vernieuwende visie
voor hedendaagse gelovigen
ontwikkeld, een visie die diep
wortelt in de Bijbel en aansluit
bij het denken van de vroegste
christelijke denkers.
Andries Knevel over deze theologie van ‘Christus victor’:
“…de samenvatting die
Sonneveld ervan geeft is de
beste die ik tot nu toe heb gelezen.”
288 pagina’s, geïllustreerd, € 19,90

NETWERKBIJEENKOMST

`SAMEN BOUWEN
AAN WEERBAARHEID’
DONDERDAG 23 MEI 2019

Op donderdag 23 mei organiseert de EH

het situaties van leven en dood en daarmee is

Ouders, collega’s, leidinggevenden en onderne-

in samenwerking met stichting Vrienden

de urgentie van de Hoop duidelijk zichtbaar.

mers: we hebben allemaal de opdracht om als

van de Hoop een netwerkbijeenkomst voor

Dat heldere zicht op de noodzaak van de EH

voorbeeld te dienen voor onze jongeren. Wijzelf

leidinggevenden van bedrijven en organi-

ontbreekt helaas nog wel eens.”

en de opgroeiende generatie moeten weerbaarder

saties. Beide organisaties willen hoop en

gemaakt worden om overeind te blijven in de

perspectief bieden door te bouwen aan

LANDELIJKE MUST

alsmaar complexer wordende maatschappij. De

weerbaarheid, en omtrent dit thema zal de

“Ik heb de EH altijd gevolgd, zeker ook omdat

EH en de Hoop kunnen daarin beiden vanuit hun

bijeenkomst invulling krijgen.

mijn oom (Willem Ouweneel, red.) vanaf de

eigen missie veel betekenen. Dit jaar slaan we de

oprichting betrokken is bij de school. Ik heb

handen ineen! De zakenvrienden van De Hoop

De directe aanleiding was een bijeenkomst

de impact van het Basisjaar in mijn omgeving

en het bedrijvennetwerk van de EH verzorgen

van de Hoop waar Els van Dijk sprak. “De

mogen zien en ik moedig anderen altijd aan

op donderdag 23 mei een unieke bijeenkomst

passie waarmee zij sprak was bijzonder

om de EH te doen.

omtrent het thema weerbaarheid.

inspirerend en bovendien is er een gedeelde

Soms denk ik wel eens dat het ondoenlijk is

missie,” licht Maarten Ouweneel van stichting

voor jongeren om in deze tijd op te groeien,

Els van Dijk zal ingaan op wat zij en de docenten

Vrienden van de Hoop toe. “Het is onze missie

met alles wat er op hen afkomt. De EH zou

signaleren bij onze jongeren en laten u ervaren

om op een betrokken en deskundige wijze

wat mij betreft meer en meer gezien mogen

hoe zij hen begeleiden en voorbereiden. Namens

kinderen, jongeren en volwassenen met psy-

worden als een `landelijke must’; iedereen die

De Hoop ggz zal Piet Mulder (gezinstherapeut)

chische en verslavingsproblemen te helpen

op het punt staat om te gaan studeren moet

laten zien wat hij dagelijks meemaakt in de

om tot herstel te komen in relatie tot zichzelf,

eerst het Basisjaar volgen.”

hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwas-

de ander, de schepping en God. Daar ligt de

senen, samen met hun sociale omgeving. Hij zal

Bijbelse opdracht aan ten grondslag om om te

spreken over trends en ontwikkelingen en welke

zien naar anderen en hen hulp te verlenen.
Als het gaat om preventie en pastorale zorg,
zijn er sterke raakvlakken met de EH, en dat
maakt weerbaarheid ook tot een geschikt thema waarin we ieder vanuit onze eigen insteek

“DE EH ZOU MEER EN MEER
GEZIEN MOGEN WORDEN ALS
EEN LANDELIJKE `MUST’.”

elkaar mooi kunnen aanvullen.”

Meint Smit

Geloof in de toekomst

Een terugblik met het oog op morgen
Het vertrouwen in de toekomst
neemt af. Niet vreemd wanneer
we naar de ontwikkelingen in
onze wereld kijken: uitputting
van hulpbronnen, verstoring
van het klimaat, de kloof tussen
arm en rijk. Tegelijk neemt de
invloed van het geloof af. Is er
een verband? Een grondige studie over hoe geloof, wetenschap
en techniek de ontwikkeling
van samenleving in de afgelopen eeuwen
hebben beïnvloed. 220 pagina’s, € 17,90

preventie en voorlichting kan helpen.
Datum: donderdag 23 mei 2019

Nicholas Wolterstorff

Tijd: 16.00-20.00 uur

De God die wij aanbidden

Locatie: Evangelische Hogeschool,

Op verkenning in de liturgische theologie

Drentsestraat 1 te Amersfoort
Meer informatie en aanmelding via:

GOEDE BASIS

www.eh.nl/netwerkbijeenkomst

Dat de weerbaarheid van jongeren onder

Er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar.

druk staat, is onder andere merkbaar aan
het feit dat er vaak geen goed onderbouwde
mening is, vindt Maarten. “Heldere, geestelijke
kaders ontbreken en dat terwijl zij juist aan de

EH

vooravond staan van hun vervolgstudie en toekomst waarbij een goede basis essentieel is.”
Net als de EH is ook De Hoop opgericht als
een initiatief vanuit de kerken. “Wij zijn een
christelijke GGZ-instelling, waarbij we hulp

Maarten
Ouweneel

NIEUW

Evangelische
Hogeschool
Amersfoort

Beseffen wij wel goed wat er
precies gebeurt in een kerkdienst? Is het bijvoorbeeld niet
wonderlijk dat wij een onzichtbare Aanwezige toezingen? Wat
betekent het dat juist bepaalde
rituelen en woorden een plek
kregen in de liturgie? Dit boek
is voor iedereen die een viering
bewuster wil meemaken.
224 pagina’s, € 21,90

NIEUW

willen verlenen aan iedereen die dat nodig
heeft, ongeacht hun achtergrond. Vaak zijn

Buijten & Schipperheijn Motief
www.buijten-motief.nl – in de boekhandel
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FINANCIËN

door Arjan Dekker

FINANCIEEL EEN
FORSE UITDAGING

Totaal benodigd
aan giften
€ 1.140.000

• In de onderwijsprogramma’s van zowel het Basisjaar
als het Traject worden studenten erg geconfronteerd
met zichzelf en een zijns- en leefwijze die haaks

Nog te
ontvangen voor
1 juli 2019:
€ 488.000

Het 14e EH-Traject is van start gegaan. We mochten 73 studenten verwelkomen en daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Wilt u ons helpen om
deze groep studenten in staat te stellen om dit Traject op de EH te kunnen
volgen? Uw bijdrage is daarbij onontbeerlijk. Zonder uw steun kunnen we
dit werk eenvoudigweg niet doen.

GEBEDSPUNTEN

staat op de spiegels die deze wereld hen voorhoudt.
Wilt u bidden voor geestelijke ontvankelijkheid
en overgave aan de God van hun leven? En om de
moed om tegen de stroom in te zwemmen om zo bij
de Bron van leven uit te komen?

• In de context van de geluiden die de maatschappij
De EH kent een gebroken

voortbrengt en die jongeren in verwarring kunnen

boekjaar dat loopt

brengen, zien we steeds meer de toegevoegde

van 1 juli 2018 t/m

waarde van het doorlopen van een van onze

30 juni 2019.

opleidingen. Voor het komende cursusjaar zijn we

Velen van u hebben gereageerd op de oproep

SPONSORACTIE 2019

die we in ons laatste EH-magazine hebben ge-

Studenten van het EH-Basisjaar en het EH-Tra-

daan om de EH met een extra gift te ondersteu-

ject brengen naast het collegegeld ook een

nen. Hartelijk dank daarvoor. Het verwachte

fondswervingsbijdrage van resp. €250,- en

mensen in hun netwerk die kunnen wijzen op de

tekort is daarmee echter nog niet weggewerkt.

€150,- met zich mee voordat zij aan de opleiding

belangrijke investering die het Basisjaar voor de rest

Om dit cursusjaar financieel goed af te sluiten

beginnen. Een forse bijdrage, mede gezien het

van het leven van studenten kan zijn?

is totaal er nog een bedrag nodig van bijna

feit dat zij daarnaast ook zelf moeten voorzien

€ 500.00,- (van februari tot en met juni).

in hun eigen reis- of verblijfkosten.
Aanvullend op deze fondswervingsbijdrage

Mogen we u in alle vrijmoedigheid vragen om

zullen zij ook meedoen aan een grote, jaarlijkse

dit jaar wat extra’s aan de EH te geven? Met een

sponsoractie. Dit jaar staat deze actie gepland

extra bijdrage van € 30,- per donateur kunnen

op donderdag 11 en vrijdag 12 april. Het stre-

we dit jaar goed afsluiten. Doet u mee?

ven is dat elke student minstens € 100,- extra

Ontvangen t/m
31 januari 2019
€ 652.000

diepte-investering in hun leven. Wilt u bidden voor
de aanmelding van nieuwe studenten? En voor de

• In financieel opzicht hebben we een moeilijk jaar.

HOE WORDT HET
ONDERWIJS VAN DE EH
GEFINANCIERD?

aan giften verzamelt. Via www.steuneh.nl kunt

Met een extra
bijdrage van
€ 30,- per donateur
kunnen we dit jaar
goed afsluiten.
Doet u mee?

daarom op zoek naar studenten die kiezen voor een

Wilt u bidden voor wegen en mogelijkheden die
kunnen bijdragen aan het terugdringen van het
financiële tekort? Voor wijsheid om daar goed mee
om te gaan? Inhoudelijk zien we zoveel zegen
van God in en over ons werk waardoor we wat
ambivalent staan ten opzichte van de tekorten.

u een overzicht vinden van de diverse acties en

De totale onderwijskosten per student* zijn voor de

Hoe moeten we deze duiden? Wilt u bidden

ook uw support geven.

EH vergelijkbaar met alle andere, reguliere hbo-

voor fijngevoeligheid, daadkracht en nieuwe

instellingen. Dat is voor het EH-Basisjaar € 7.000,- en

perspectieven?

voor het EH-Traject € 4.000,-. Studenten en hun ouders
dragen zelf bij in deze onderwijskosten via het college-

• Met het oog op de financiële situatie van de EH

en boekengeld: € ca. 3.000,- voor het EH-Basisjaar

hopen we met onze studenten een sponsoractie te

en € 2.000,- voor het EH-Traject. Voor het dan nog

houden. Wilt u bidden voor de innerlijke overtuiging

ontbrekende gedeelte ontvangt de

bij studenten dat een dergelijke actie noodzakelijk

EH geen onderwijssubsidie van de overheid. Voor elke

is maar ook voor ontvankelijkheid bij de mensen/

Basisjaarstudent betekent dit dat er gemiddeld ruim

organisaties die zij benaderen hiervoor?

€ 4.000,- aan fondsenwerving nodig is en voor elke
Trajectstudent is nog eens ruim € 2.000,-.

• Meer en meer raken we ervan overtuigd dat de
EH en de kerken schouder aan schouder samen
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* de kosten zijn gebaseerd op een studentenaantal van

in de wijngaard mogen staan. Wilt u bidden voor

160 voor het Basisjaar en 100 voor het Traject. Bij een

mogelijkheden en openingen hierin? Om zo samen

lager aantal studenten nemen de kosten per student toe.

studenten bij de Here Jezus te brengen?

GETUIGEND
ZIJN
Willemieke (20), Kootwijkerbroek
EH-Basisjaar 2017/2018
Nadat ik de kappersopleiding had afgerond,
ging ik werken. Na driekwart jaar begon ik
echter te twijfelen of ik dit wel wilde blijven
doen. Ik was nog maar 17 jaar en al fulltime aan
het werk. Daarnaast was ik veel met het geloof
bezig, maar vond ik het lastig om dat uit te dragen in mijn werk. En ik wilde wat anders, maar
wat? Ik besloot het Basisjaar te gaan doen om
meer te leren over God, over mezelf en vanwege studiekeuze.
Ik heb de keuze kunnen maken voor de opleiding
Onderwijsassistente, en dat bevalt tot nu toe prima!
Het Basisjaar heeft me geholpen bij het maken van keuzes;
niet alleen studiekeuze. Ik ben iemand die het moeilijk vindt
om te kiezen. Het liefst doe ik alles tegelijk en zeg ik overal ja
tegen, maar dat kan niet en dat brengt soms wel wat stress met
zich mee. Op de EH heb ik mogen inzien dat we tegenwoordig
ontzettend veel vrijheid en mogelijkheden hebben om te kiezen,
en dat elke keuze die je maakt weer een beperking is van je
vrijheid. Dankzij dit inzicht kan ik er beter mee omgaan.
Mijn omgeving weet dat ik in God geloof en dat ik Hem wil
volgen, maar ik wil dat ook echt laten zien. Dit is lastiger dan dat
ik dacht, maar de EH heeft mij hier zeker bij geholpen.

EH

Evangelische
Hogeschool
Amersfoort

